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1. INFORMAÇÕES GERAIS

Este manual é destinado às empresas que desenvolvem sistemas de automação para Cartórios de Registro de
Imóveis do estado do Rio Grande do Sul e visa explanar as definições quanto ao processo e as possibilidades de
integração entre os sistemas informatizados dos cartórios e a Central dos Registradores de Imóveis.

Nele estão descritas as regras estabelecidas para cada integração possível bem como o detalhamento de cada
possibilidade de requisição ao Webservice da CRI.

O endereço base para acesso ao ambiente da CRI é https://www.cri-rs.com.br .

2. INDICADORES
 
Os indicadores deverão ser enviados para a CRI em forma de arquivo XML, que seguirá os mesmos padrões
adotados e utilizados atualmente pela ARISP e deverão ter seu tamanho limitado em no máximo 2MB. O envio
poderá ser realizado manualmente, através da própria interface da CRI ou de forma automatizada, através de
requisições Webservice.

Por questões de segurança e para possibilitar atualizações e alterações no ambiente da CRI sem que haja
interferência nos processos automatizados dos cartórios, fica definido que o envio automático dos indicadores
deverá ocorrer somente de segunda a sexta-feira, entre às 08h:00 e 20h:00. Os arquivos enviados que por ventura
não forem processados pela CRI deverão ser enviados novamente, ficando sob responsabilidade do cartório essa
conferência e reenvio, se for o caso.

Seguem algumas definições importantes para a geração dos arquivos e envio automatizado dos mesmos.

2.1. ARQUIVO XML
 
Seguindo os padrões da ARISP, os arquivos de indicadores devem ser estruturados conforme dois modelos:
DIÁRIO e ACERVO.

Modelo de arquivo DIÁRIO: este modelo deve ser utilizado para os arquivos de atos gerados atualmente.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<BANCOLIGHT>                             

<INDIVIDUO>
<NOME>JOÃO DA SILVA</NOME>
<CNPJCPF>11122233344</CNPJCPF>
<NMATRICULA>123</NMATRICULA>
<TIPODEATO></TIPODEATO>
<DTREGAVERB>01012019</DTREGAVERB>
<DTVENDA></DTVENDA>
<LIVRO>2</LIVRO>

</INDIVIDUO>
<INDIVIDUO>

<NOME>MARIA DA SILVA</NOME>
<CNPJCPF>55566677788</CNPJCPF>
<NMATRICULA>123</NMATRICULA>
<TIPODEATO></TIPODEATO>
<DTREGAVERB>01012019</DTREGAVERB>
<DTVENDA></DTVENDA>

https://www.cri-rs.com.br 
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<LIVRO>3</LIVRO>
</INDIVIDUO>

</BANCOLIGHT>
 
 

Modelo de arquivo ACERVO: este modelo deve ser utilizado para enviar atos antigos, do acervo do cartório.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<BANCOLIGHT>                             

<INDIVIDUO>
<NOME>JOÃO DA SILVA</NOME>
<CNPJCPF>11122233344</CNPJCPF>
<NMATRICULA>714</NMATRICULA>

</INDIVIDUO>
<INDIVIDUO>

<NOME>MARIA DA SILVA</NOME>
<CNPJCPF>55566677788</CNPJCPF>
<NMATRICULA>714</NMATRICULA>
<LIVRO>3</LIVRO>

</INDIVIDUO>
</BANCOLIGHT>

 
Informações do template

A definição dos campos e seus respectivos tipos de dados são:

TAG TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
NOME Alfanumerico 1 .. 500 Nome/Razão da parte

CNPJCPF Alfanumerico 1 .. 14 CNPJ ou CPF da parte
NMATRICULA Numerico 1 .. 30 Número da matrícula

TIPODEATO Alfanumerico 1 .. 30 Tipo de ato realizado
DTREGAVERB Alfanumerico 8 Data de Registro da

Averbação (ddmmaaaa)
DTVENDA Alfanumerico 8 Data de venda (ddmmaaaa)

LIVRO Numerico 1 Livro da matrícula (2 ou 3)
 

Os campos NOME, CNPJCPF e MATRICULA são de preenchimento obrigatório. No entanto, caso o cartório não
possua o CNPJ/CPF da parte o campo pode ser preenchido com 0 ou vazio.
A TAG LIVRO foi acrescentada para que seja possível no mesmo arquivo XML enviar tanto indicadores do livro 2
- Registro Geral, quanto do livro 3 - Registro Auxiliar. Esta TAG não é obrigatória, caso não seja informa, a CRI-
RS entenderá que se trata de um indicador do livro 2 - Registro Geral. No entanto, quando for informada, deve
conter um inteiro indicando o número do livro, 2 ou 3

O XML é CASE SENSITIVE (ou seja, para ele as letras “A” e “a” são caracteres totalmente diferentes), tendo que
ficar atento em seguir exatamente o padrão que foi informado anteriormente. Por exemplo, se a tag “<NOME>”
do arquivo vier em letras minúsculas (mesmo que seja somente uma delas) esse arquivo não poderá ser lido pelo
sistema.

O formato do encoding do arquivo adotado é o iso-8859-1, com isso, o arquivo aceita acentuação, cedilha,
etc. Entretanto, existem certos caracteres que não são válidos no formato XML. Nesse caso, eles devem ser
alterados por caracteres especiais, que no XML são lidos e interpretados da forma correta. Segue abaixo uma
lista destes caracteres:
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2.2. COMUNICAÇÃO SISTEMA X WEBSERVICE CRI
 
A validação das requisições ao Webservice da CRI será realizada através de uma chave única, denominada
de token e por se tratar de um identificador único, sua utilização será necessária em todas as integrações e
requisições ao Webservice da central.
 
O token será gerado automaticamente pela CRI no momento do cadastro do Cartório de Registro de Imóveis e
será disponibilizado na tela de dados do cartório após o login efetuado pelo Oficial na Central, ou poderá ser
solicitado pelo cartório ao suporte técnico.
A validação do cartório, ao requisitar algum serviço ao Webservice da CRI, será através do token, que deve ser
passado como parâmetro na URL requisitada.
 
O envio automatizado dos arquivos de indicadores poderá ser realizado através da requisição ao Webservice da
CRI, para a comunicação entre servidores será usado padrão de envio form-data e deverá, além do parâmetro
do token de identificação do cartório, ser informado o “tipoArquivo” que está sendo enviado naquela requisição,
que poder ser diário ou acervo, conforme exemplos abaixo:
 

http://ws.cri-rs.com.br/api/Indicador/Post?token=399d7b2c89da63g3x4&tipoArquivo=Diario
http://ws.cri-rs.com.br/api/Indicador/Post?token =399d7b2cacc8da697&tipoArquivo=Acervo

 
Todas as requisições Webservice solicitadas para a CRI, relacionadas aos indicadores, serão retornadas e
respondidas utilizando o formato JSON.

Exemplo da resposta de processamento efetuado com sucesso:

 
Exemplo da resposta de erro ao realizar processamento:
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RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE ERRO
01 - Token inválido
02 - Token não informado
03 - Arquivo XML inválido

WEBSERVICE PRODUÇÃO:
http://ws.cri-rs.com.br/api/Indicador/Post?token=xxxx&tipoArquivo=xxxx

WEBSERVICE HOMOLOGAÇÃO:
http://wsdev.cri-rs.com.br/api/Indicador/Post?token=xxxx&tipoArquivo=xxxx

2.3. ENVIO DE INDICADORES PELA INTERFACE DA CRI-RS
 
A CRI-RS permite que o Cartório de Registro de Imóveis faça o upload manual do arquivo de indicadores. Para
realizar este procedimento o Oficial ou funcionário do cartório cadastrado na CRI-RS deve estar logado no
ambiente da Central e acessar a opção dados do cartório.
 

A CRI-RS apresentará a tela com os dados do cartório, o usuário então deve clicar em indicadores, conforme
ilustração da imagem a seguir:
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Após clicar em indicadores o usuário deverá clicar em importações.

 
A próxima página apresentará opções relacionadas aos indicadores, para continuar com o processo de envio de
indicadores o usuário deverá clicar em enviar XML do acervo ou diário, conforme indica imagem a seguir.

 
Além de selecionar o arquivo para envio clicando em escolher arquivo, o usuário deverá selecionar o tipo do
arquivo que está submetendo, acervo ou diário, e clicar em enviar arquivo para concluir o processo.
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Após o envio a CRI-RS apresentará uma mensagem informando o sucesso ou falha no envio.

3. IMAGENS
 
Para uma melhor performance na transferência dos dados e comunicação entre a CRI e o Webservice e
pensando também no uso das imagens pelo portal da CRI, fica definido que as imagens das matrículas deverão
ser disponibilizadas com as seguintes características:
 
•  Formatação TIFF preto-e-branco, 200 x 200 dpi;
•  Multi-TIFF - compactado (*.tif) (TIFF Multi-Páginas - Compactado (*.tif));
•  Compactação com compressão utilizando um dos seguintes algoritmos de compressão sem perdas, baseado
na especificação TIFF 6.0:

1. CCITT Group 3 1D
2. CCITT Group 3 2D
3. CCITT T.6 bi-level encoding (Group 4)
4. LZW

 
 
3.1. COMUNICAÇÃO SISTEMA X WEBSERVICE
 
O Webservice servirá como um repositório onde deverão ficar hospedadas as imagens atuais das matrículas
e registro auxiliares dos Cartórios de Registros de Imóveis sendo de responsabilidade do cartório o envio e
atualização das imagens das matrículas para o Webservice.
 
O envio automatizado dos arquivos das imagens poderá ser realizado através da requisição ao Webservice da
CRI, para a comunicação entre servidores será usado padrão de envio form-data e deverá ser enviado para o
endereço a seguir:
 

http://wsi.cri-rs.com.br/cgi-bin/cri_ws
 

Modelo de exemplo da estrutura de JSON de envio:
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Especificação dos campos do tamplete:

 
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE RETORNO

O código é informado na 1ª posição da string de retorno do POST.

0 - Imagem enviada com sucesso
1 - Parâmetros de chamada inválidos
2 - Token inválido
3 - Código CNS inexistente
4 - Nome de imagem inválido
5 - Stream de imagem inválido
6 - Erro interno no WebService (Bad Request)

3.2. ENVIO DE INDICADORES PELA INTERFACE DA CRI-RS
 
A CRI-RS permite que o Cartório de Registro de Imóveis faça o upload manual do arquivo das imagens.
O processo de envio só poderá ser realizado se as imagens estiverem conforme as especificações do capítulo
imagens. Para realizar este procedimento o Oficial ou funcionário do cartório cadastrado na CRI-RS deve estar
logado no ambiente da Central e acessar a opção dados do cartório.
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A CRI-RS apresentará a tela com os dados do cartório, o usuário então deve clicar em indicadores, conforme
exemplificação da imagem a seguir:

 
Após clicar em indicadores o usuário deverá clicar em upload de imagens.
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A CRI-RS carregará a página para envio de imagens.
O usuário deverá selecionar a imagem e clicar em enviar, conforme ilustra a imagem a seguir.

 

 

Após o envio a CRI-RS apresentará uma mensagem informando o sucesso ou falha no envio.
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